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บทคดัย่อ 
 
การวจิยัครัง้นี้ มจีุดมุ่งหมายเพื่อศกึษาปจัจยัส่วนประสมการตลาดในมุมมองธุรกจิ และส่วนประสมการตลาด

ในมุมมองผูบ้รโิภคทีม่ผีลต่อพฤตกิรรมการใชบ้รกิารรา้นอาหารและคาเฟ่สุนัขในพืน้ทีก่รุงเทพมหานคร กลุ่มตวัอย่าง              
ทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้นี้ คอื ผูบ้รโิภคทีเ่คยใชบ้รกิารรา้นอาหารและคาเฟ่สุนัข ทีม่อีายุตัง้แต่ 21 ปีขึน้ไป จ านวน 400 คน 
โดยใชแ้บบสอบถามเป็นเครื่องมอืในการวจิยั สถติทิีใ่ชว้เิคราะหข์อ้มูล คอื ค่ารอ้ยละ ค่าเฉลีย่ ค่าเบีย่งเบนมาตรฐาน 
ค่าสถติทิ ีการวเิคราะหค์วามแปรปรวนทางเดยีว และการวเิคราะหเ์ชงิถดถอยพหุคณู ดว้ยวธิกีาร Stepwise  

ผลการวจิยัพบว่า  
ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญงิ มอีายุระหว่าง 21 – 30 ปี มกีารศกึษาระดบัปรญิญาตร ีประกอบ

อาชีพพนักงานบริษัทเอกชน มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนเท่ากบั 15,001 – 30,000 บาท เข้าใช้บรกิารเพราะความชอบ              
สว่นบุคคล มกัเขา้ใชบ้รกิารในวนัเสาร ์– อาทติย ์เฉลีย่เดอืนละ 1 ครัง้ มคี่าใชจ้่ายครัง้ละประมาณ 500 บาท และในการ
เขา้ใชบ้รกิารครัง้ต่อไปจะใหค้วามส าคญักบัความน่ารกัของสนุขัมากทีส่ดุ 

ผลการทดสอบสมมตฐิาน ดว้ยวธิกีารทางสถติทิีร่ะดบันัยส าคญั 0.05 พบว่า 1) ผูบ้รโิภคทีม่อีาชพีและรายได้
แตกต่างกนั มพีฤตกิรรมการใชบ้รกิารรา้นอาหารและคาเฟ่สุนขัดา้นความถีต่่อเดอืนในการเขา้ใชบ้รกิาร การกลบัมาใช้
บรกิารซ ้า และการบอกต่อแก่ผูอ้ื่นแตกต่างกนั 2) ปจัจยัส่วนประสมการตลาดในมุมมองธุรกจิดา้นผลติภณัฑ ์มผีลต่อ
พฤตกิรรมการใชบ้รกิารรา้นอาหารและคาเฟ่สนุขัมากทีส่ดุ โดยสามารถพยากรณ์พฤตกิรรมดา้นความพงึพอใจโดยรวม 
การกลบัมาใชบ้รกิารซ ้า และการบอกต่อแก่ผูอ้ื่น ไดร้อ้ยละ 6.4, 5.1 และ 3.8 ตามล าดบั 3) ปจัจยัสว่นประสมการตลาด
ในมุมมองผู้บริโภคด้านต้นทุน มีผลต่อพฤติกรรมการใช้บริการร้านอาหารและคาเฟ่สุนัขมากที่สุด โดยสามารถ
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พยากรณ์พฤตกิรรมดา้นความถีต่่อเดอืนในการเขา้ใชบ้รกิาร ความพงึพอใจโดยรวม และการบอกต่อแก่ผูอ้ื่น ไดร้อ้ยละ 
3.2, 4.7 และ 4.0 ตามล าดบั 
 
ค าส าคญั: รา้นอาหารและคาเฟ่สนุขั พฤตกิรรม ผูบ้รโิภค 

 
ABSTRACT 

 
The objective of this research is to study the marketing mix factors on business (4Ps) and customer 

perspectives (4Cs) affecting the service usage behaviors of consumers at dog cafes and restaurants in the 
Bangkok metropolitan area.  The samples included four hundred customers who used to go to dog cafes and 
restaurants and were aged twenty-one years of age or older. The descriptive statistics applied to analyze 
frequency, percentage, standard deviation, mean, t-test, One-way ANOVA and Stepwise Multiple Regression 
Analysis. The research findings were as follows: 

Most of the respondents were female, aged between twenty-one and thirty years of age, holding a 
bachelor’s degree, working as an employee at a private company, with an average monthly income of between 
15,001 to 30,000 Baht. The main reason to visit dog cafes and restaurants was based on their own preferences. 
They usually went to dog cafes and restaurants on Saturdays and Sundays, an average of once a month and 
total spending per visit at around 500 Baht. The attractiveness of the dogs was the most significant reason for 
future visits.   

The results of the hypothesis testing, with a significant level of 0.05, the following can be concluded 
that 1) The different demographic factors of occupations and average monthly incomes had a dissimilar result 
of the service usage behaviors of consumers at dog cafes and restaurants in terms of frequency of visits per 
month, the influence on revisit and the influence of word of mouth from customers. 2) The marketing mix 
factors in terms of product affected the consumer service usage behaviors of dog café and restaurants, based 
on overall satisfaction with service usage, the influence on revisit, and the influence of word of mouth among 
customers at the highest level were at an average at 6.4, 5.1, and 3.8 respectively. 3) The marketing mix 
factors of customer perspectives in terms of cost to customer affected consumer service usage behaviors at 
dog cafes and restaurants, in terms of frequency of visits per month, overall satisfaction with service usage, 
and the influence of word of mouth from the customers at the highest level were at an average at 3.2, 4.7, and 
4.0 respectively. 
 
Keywords: Dog Cafes and Restaurants, Behaviors, Customers 
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บทน า 
 ในปจัจุบันธุรกิจที่มีความเกี่ยวข้องกับสุนัขอยู่ในอัตราการเติบโตที่สูง สวนทางกับกระแสเศรษฐกิจ               
ทีก่ าลงัซบเซา เน่ืองมาจากการเปลีย่นแปลงพฤตกิรรมการใชช้วีติของประชาชนในปจัจุบนัทีล่ดขนาดครอบครวัลงจาก
การอยู่ร่วมกนัเป็นครอบครวัขนาดใหญ่ เหลอืเพยีงครอบครวัขนาดเลก็เนื่องมาจากผูค้นส่วนใหญ่มกัไม่แต่งงาน หรอื  
ในคู่แต่งงานบางคู่กเ็ลอืกทีจ่ะเลี้ยงสตัว์แทนการมบีุตร และยงัมผีูสู้งอายุบางกลุ่มทีม่กัจะเลี้ยงสตัวไ์วเ้ป็นเพื่อนคลาย
เหงา ดงันัน้หลายๆครอบครวัจงึนิยมเลี้ยงสุนัขเพื่อเป็นเสมอืนหนึ่งในสมาชกิครอบครวั แต่ก็ยงัมกีลุ่มคนบางกลุ่ม               
ทีไ่ม่สามารถเลีย้งสตัวไ์ด ้อนัเนื่องมาจากปญัหาส่วนบุคคลในดา้นต่างๆ เช่น ทีพ่กัมสีถานทีท่ีไ่ม่เอือ้ต่อการเลีย้งสตัว์ 
ปญัหาดา้นสขุภาพของบุคคลในครอบครวั อนัเป็นสาเหตุจากสตัวเ์ลีย้ง เช่น ภูมแิพ ้เป็นตน้ 
 ในขณะเดยีวกนั เมื่อพจิารณาถึงการด าเนินกจิการร้านอาหารและคาเฟ่ในเขตกรุงเทพมหานคร ปจัจุบนั              
มธีุรกจิรา้นอาหารเกดิขึน้มากมายหลายรปูแบบ เน่ืองมาจากสภาวะสงัคมทีเ่ปลีย่นแปลงไป ท าใหว้ถิกีารด ารงชวีติของ
คนเปลีย่นแปลงไปดว้ยเช่นกนั ไม่ว่าจะเป็นการใชช้วีติดว้ยความรบีเร่งในเวลาทีจ่ ากดั การต้องการเปลีย่นบรรยากาศ
เพื่อความผ่อนคลาย ตลอดจนการแสวงหาความสุขสนุกสนานในครอบครวัหรอืในกลุ่มเพื่อนฝงู ซึง่ปจัจยัเหล่าน้ีส่งผล
ใหก้ารเตบิโตของธุรกจิรา้นอาหารเตบิโตขึน้เรื่อยๆอย่างต่อเนื่อง ดงันัน้ผูป้ระกอบการจงึจ าเป็นตอ้งสรา้งความน่าสนใจ 
เอกลกัษณ์ และความโดดเด่นใหแ้ก่ธุรกจิของตน เพื่อรองรบัความตอ้งการอย่างไม่สิน้สุดของผูบ้รโิภค ท าใหผู้ป้ระกอบ
กจิการรา้นอาหารควรใหค้วามส าคญักบัการบรกิาร ความแตกต่าง และเพิม่ความน่าสนใจใหม้ากขึน้ เพื่อเป็นการขยาย
ฐานลกูคา้ไปในวงกวา้ง และเป็นการดงึดดูใหล้กูคา้กลบัมาใชบ้รกิารซ ้าควบคู่กนัไป  
 ดังนัน้ ผู้วิจ ัยจึงได้เห็นถึงที่มาและความส าคัญของการศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภคที่เคยเข้าใช้บริการ
รา้นอาหารและคาเฟ่สนุขั จงึไดท้ าการวจิยั เพื่อใหท้ราบถงึปจัจยัสว่นประสมการตลาดในมุมมองธุรกจิ และสว่นประสม
การตลาดในมุมมองผู้บริโภคที่มผีลต่อพฤติกรรมการใช้บริการร้านอาหารและคาเฟ่สุนัขในพื้นที่กรุงเทพมหานคร              
โดยมุ่งเน้นไปที่กลุ่มผู้บรโิภคที่เคยเขา้ใช้บรกิารร้านอาหารและคาเฟ่สุนัข เพื่อให้ทราบถึงพฤติกรรมการใช้บริการ
รา้นอาหารและคาเฟ่สนุขัของผูบ้รโิภค ตลอดจนการกลบัมาใชบ้รกิารซ ้า และการบอกต่อแก่ผูอ้ื่นอกีดว้ย  
 
ความมุ่งหมายของการวิจยั 
 1. เพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างของปจัจยัด้านประชากรศาสตร์ของผู้บริโภค ได้แก่ เพศ อายุ ระดบั
การศกึษา อาชพี รายได ้กบัพฤตกิรรมการใชบ้รกิารรา้นอาหารและคาเฟ่สนุขั 
 2. เพื่อศกึษาปจัจยัส่วนประสมการตลาดในมุมมองธุรกจิ อนัประกอบดว้ย ปจัจยัดา้นผลติภณัฑ ์ดา้นราคา 
ดา้นสถานที ่และดา้นการสง่เสรมิการตลาด ทีม่ผีลต่อพฤตกิรรมการใชบ้รกิารรา้นอาหารและคาเฟ่สนุขั 
 3. เพื่อศกึษาปจัจยัส่วนประสมการตลาดในมุมมองผูบ้รโิภค อนัประกอบดว้ย ปจัจยัดา้นคุณค่าทีลู่กค้าจะ
ไดร้บัดา้นต้นทุน ดา้นความสะดวกสบาย และดา้นการตดิต่อสื่อสาร ทีม่ผีลต่อพฤตกิรรมการใช้บรกิารรา้นอาหารและ 
คาเฟ่สนุขั 
 
สมมติฐานในการวิจยั 
 จากแนวคิด ทฤษฎี และผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ ปจัจัยส่วนประสมการตลาดในมุมมองธุรกิจ และ                
ส่วนประสมการตลาดในมุมมองผู้บริโภค ที่มีผลต่อพฤติกรรมการใช้บริการร้านอาหารและคาเฟ่สุนัขในเขต
กรุงเทพมหานคร ผูว้จิยัไดก้ าหนดสมมตฐิานเพื่อการศกึษาไวด้งันี้ 



4 
 

 1. ผู้บริโภคที่มีเพศ อายุ ระดบัการศึกษา อาชีพ และรายได้ ที่แตกต่างกนั มีพฤติกรรมการใช้บริการ
รา้นอาหารและคาเฟ่สนุขัแตกต่างกนั 
 2. ปจัจยัส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองธุรกิจ ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านสถานที่ และ              
ดา้นการสง่เสรมิการตลาด มผีลต่อพฤตกิรรมการใชบ้รกิารรา้นอาหารและคาเฟ่สนุขั 
 3. ปจัจัยส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองผู้บริโภค ได้แก่ ด้านคุณค่าที่ลูกค้าจะได้รับ ด้านต้นทุน             
ดา้นความสะดวกสบาย และดา้นการตดิต่อสือ่สาร มผีลต่อพฤตกิรรมการใชบ้รกิารรา้นอาหารและคาเฟ่สนุขั 
 
ทบทวนวรรณกรรม 
 ผูว้จิยัไดท้ าการศกึษาเอกสารและงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง และไดน้ าเสนอตามหวัขอ้ดงัต่อไปนี้ 
 แนวคิดและทฤษฎีด้านประชากรศาสตร ์การศึกษาครัง้นี้  ผู้วิจ ัยได้รวบรวมข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกบั
ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ เพื่อศึกษาพฤติกรรมของผู้บริโภคที่มีผลต่อการใช้บริการร้านอาหารและคาเฟ่สุนัข              
โดยศึกษา แนวคิดด้านประชากรศาสตร์ ของ ยุบล เบ็ญจรงค์กิจ (2542: 44 – 52) กล่าวว่า พฤติกรรมของมนุษย์                
มกัจะเกดิขึน้จากปจัจยั หรอืสิง่แวดล้อมภายนอกเป็นตวักระตุ้น โดยบุคคลทีม่คุีณสมบตัทิางดา้นประชากรทีต่่างกนั              
ก็มักจะมีพฤติกรรมที่แตกต่างกันออกไปด้วย ซึ่งแนวคิดดังกล่าวนี้ก็  สอดคล้องกับทฤษฎีกลุ่มสังคม (Social 
Categories Theory) ของ Defleur and Bcll – Rokeaoh (1996) ที่อธิบายไว้ว่า พฤติกรรมของบุคคลนัน้ มักจะมี             
ความเกีย่วขอ้งกบัลกัษณะต่างๆของบุคคล หรอืลกัษณะทางประชากรศาสตรน์ัน่เอง ซึง่ลกัษณะเหล่านี้สามารถอธบิาย
ในทฤษฎเีชงิกลุ่มได้ คอื บุคคลที่มพีฤตกิรรมคล้ายคลงึกนัมกัจะเกาะกลุ่มหรอือยู่ในกลุ่มเดยีวกนั ดงันัน้ บุคคลทีอ่ยู่            
ในระดบัชัน้ทางสงัคมเดยีวกนักจ็ะเลอืกรบั และตอบสนองต่อขอ้มลูขา่วสารออกมาในรปูแบบเดยีวกนั 
 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัส่วนประสมทางการตลาด 4Ps 
 ส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองของธุรกจินัน้ ถือเป็นกจิกรรมทีส่นองต่อความต้องการและ เพื่อสร้าง
ความพึงพอใจสูงสุดแก่ลูกค้า ก่อนจะมีการซื้อเกิดขึ้นนัน้ผู้ซื้อจะมีการก าหนดกฎเกณฑ์ความต้องการของตน                     
อันเกี่ยวกับคุณค่าหรือประโยชน์ที่จะได้รบัจากการเข้ารับบริการ ผู้ขายจึงมีหน้าที่สร้างความเชื่อมัน่โดยต้องหา
หลกัประกนัเพื่อช่วยใหผู้ซ้ือ้สามารถตดัสนิใจไดเ้รว็ขึน้ ซึง่กค็อื ส่วนประสมทางการตลาดทัง้ 4 ดา้น หรอื 4Ps จงึสรุป
ได้ว่า 4Ps คอื เครื่องมอืส าคญัในการท าการตลาดทุกประเภท ที่โดยทัว่ไปแล้วผูท้ าธุรกจิ นักขาย และนักการตลาด              
จะยดึหลกั 4Ps เป็นกรอบแนวคดิหลกัในการท างาน อนัประกอบด้วย ด้านผลติภณัฑ์ (Product) ด้านราคา (Price) 
ดา้นสถานที ่(Place) และ ดา้นการสง่เสรมิการตลาด (Promotion) (ณฐัพล ใยไพโรจน์. 2560: 27) 
 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัส่วนประสมทางการตลาด 4Cs 
 ทฤษฎีส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองผู้บรโิภค คอื ทฤษฎีที่เป็นตวัสนับสนุนให้กบัการวางกลยุทธ์             
ส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองธุรกิจ เนื่องจากช่วยให้ผู้ด าเนินธุรกิจหรือนักการตลาดสามารถมองภาพงาน                
ในส่วนการตลาดได้ในมุมมองทีก่วา้งขึน้ โดยเป็นมุมมองจากผู้ผลติสู่ผู้บรโิภค ไม่ใช่มุมมองของผูผ้ลติเพยีงมุมเดยีว
อย่างทีผ่่านมา ซึง่จะเน้นไปทีผู่บ้รโิภคมากกว่าตวัผลติภณัฑห์รอืบรกิาร จงึท าใหเ้จา้ของกจิการเขา้ใจและเขา้ถงึความ
ต้องการที่แท้จรงิของลูกค้า (ณัฐพล ใยไพโรจน์. 2560: 41) ประกอบด้วยกนัทัง้หมด 4 ด้าน คอื ด้านคุณค่าที่ลูกค้า             
จะได้รบั (Customer Value) ด้านต้นทุน (Cost to Customer) ด้านความสะดวกสบาย (Convenience) และ ด้านการ
ตดิต่อสือ่สาร (Communication)  
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 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัพฤติกรรมผูบ้ริโภค 
 ฉัตยาพร เสมอใจ (2550 : 18) กล่าวว่า พฤติกรรมผู้บริโภค หมายถึง กระบวนการ หรือ พฤติกรรม               
การตดัสนิใจ การซือ้ การใช ้และการประเมนิผลการใชส้นิคา้หรอืบรกิารของบุคคล ซึง่จะมคีวามส าคญัต่อการซือ้สนิคา้
และบรกิารทัง้ในปจัจุบนัและอนาคต เพื่อตอบสนองความพงึพอใจของบุคคลนัน้ๆ โดยศกึษาจากโมเดลพฤติกรรม
ผู้บรโิภค (Consumer Behavior Model) เป็นการศกึษาถึงเหตุจูงใจทีท่ าให้เกดิการตดัสนิใจซื้อผลติภณัฑห์รอืบรกิาร 
โดยมจีุดเริม่ตน้จากการเกดิสิง่กระตุน้ (Stimulus) ทีท่ าใหเ้กดิความตอ้งการ สิง่กระตุน้ซึง่ผ่านเขา้มาในความรูส้กึนึกคดิ
ของผูซ้ือ้ (Buyer’s black box) ซึง่เปรยีบเสมอืนกล่องด าทีผู่ผ้ลติและผูข้ายไม่สามารถคาดคะเนได ้ความรูส้กึนึกคดิของ
ผู้ซื้อจะได้รบัผลจากลกัษณะต่างๆของผู้ซือ้ แล้วจะมกีารตอบสนองของผูซ้ื้อ (Buyer’s Response) หรอืการตดัสนิใจ
ของผูซ้ือ้ (Buyer’s Purchase Decision) (Kotler. 2547: P. 251) 
 
วิธีด าเนินการวิจยั 
 การก าหนดประชากรและการเลือกกลุ่มตวัอย่าง 
 ประชากรท่ีใช้ในการวิจยัครัง้น้ี คือ ประชากรที่เคยใช้บริการร้านอาหารและคาเฟ่สุนัข ที่มีอายุตัง้แต่               
21 ปีขึน้ไป ซึง่ไม่ทราบจ านวนประชากรทีแ่น่นอน ดงันัน้ผูว้จิยัจงึใชว้ธิกีารเลอืกกลุ่มตวัอย่างตามขัน้ตอนต่อไปนี้  
 การสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดยการเจาะจงเลือกตลาดค้าสัตว์เลี้ยง และ              
ศนูยแ์สดงสนิคา้ทีม่งีานแสดงสนิคา้และกจิกรรมเกีย่วกบัสตัวเ์ลีย้งในเขตกรุงเทพมหานคร จ านวน 7 แห่ง 
 การสุ่มตวัอย่างแบบอาศยัความสะดวก (Convenience Sampling) โดยเกบ็รวบรวมขอ้มูลโดยใชก้าร
แจกแบบสอบถามกบักลุ่มตวัอย่างทัง้หมด 400 ตวัอย่าง ตามสถานทีท่ีก่ าหนดไว ้ 
 การสรา้งเครือ่งมือท่ีใช้ในการวิจยั 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจยัครัง้นี้ คือ แบบสอบถาม ที่ผู้วิจยัสร้างขึ้น โดยมีขัน้ตอนในการสร้างเครื่องมอื                
จากการศกึษาทฤษฎ ีเอกสารและงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง และรวบรวมเนื้อหาทีไ่ดจ้ากเอกสารต่างๆ เพื่อน ามาเป็นขอ้มลู           
ในการสร้างแบบสอบถามเพื่อให้มคี าถามที่สอดคล้องตามวตัถุประสงค์ของการวจิยั และครอบคลุมกบัสิง่ที่ต้องการ             
จะศกึษามากทีส่ดุ โดยโครงสรา้งแบบสอบถามแบ่งออกเป็น 4 สว่น ประกอบดว้ย 
 ส่วนท่ี 1 แบบสอบถามเกี่ยวกบัลกัษณะทางประชากรศาสตรข์องผูต้อบแบบสอบถาม เป็นแบบสอบถาม
ปลายปิด (Closed – Ended Question) จ านวน 5 ขอ้ ไดแ้ก่ เพศ อายุ ระดบัการศกึษา อาชพี และรายได ้ 
 ส่วนท่ี 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับปจัจัยส่วนประสมการตลาดในมุมมองธุรกิจ 4 ด้าน ประกอบด้วย                  
ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านสถานที่ ด้านการส่งเสริมการตลาด จ านวน 14 ข้อ โดยเป็นลกัษณะแบบสอบถาม            
แบบมาตราสว่นประเมนิค่า (Rating Scale)  
 ส่วนท่ี 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับปจัจยัส่วนประสมการตลาดในมุมมองผู้บริโภค 4 ด้าน ประกอบด้วย                
ดา้นคุณค่าทีล่กูคา้จะไดร้บั ดา้นต้นทุน ดา้นความสะดวกสบาย ดา้นการตดิต่อสื่อสาร จ านวน 16 ขอ้ โดยเป็นลกัษณะ
แบบสอบถามแบบมาตราสว่นประเมนิค่า (Rating Scale)  
 ส่วนท่ี 4 แบบสอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการใช้บริการร้านอาหารและคาเฟ่สุนัข ซึ่งมีลักษณะเป็น
แบบสอบถามปลายปิด (Closed – Ended Question) จ านวน 4 ขอ้ ลกัษณะแบบสอบถามการวดัขอ้มลูแบบอตัราสว่น 
(Ratio Scale) จ านวน 2 ขอ้ และลกัษณะแบบสอบถามแบบมาตราสว่นประเมนิค่า (Rating Scale) จ านวน 3 ขอ้  
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 การจดักระท าข้อมูล 
 ผู้วจิยัน าแบบสอบถามที่รวบรวมได้จากกลุ่มตวัอย่างมาด าเนินการประมวลผลโดยใช้โปรแกรมส าเรจ็รูป 
และท าการวเิคราะหข์อ้มลูตามขัน้ตอน ดงันี้ 
 1. การตรวจสอบข้อมูล (Editing) ผู้วิจ ัยตรวจสอบความสมบูรณ์ของการตอบแบบสอบถามและ                    
แยกแบบสอบถามทีไ่ม่สมบรูณ์ออก 
 2. การลงรหสั (Coding) น าแบบสอบถามทีต่รวจสอบความสมบูรณ์แลว้ มาลงรหสัตามทีไ่ดก้ าหนดส าหรบั
ประมวลผลขอ้มลูดว้ยเครื่องคอมพวิเตอร ์
 3. การประมวลผลขอ้มลู (Processing) น าขอ้มลูทีล่งรหสัมาบนัทกึลงในเครื่องคอมพวิเตอร ์เพื่อประมวลผล
โดยโปรแกรมส าเรจ็รูปเพื่อท าการประมวลผลตามสถติต่ิางๆทีเ่กี่ยวขอ้งในการทดสอบสมมตฐิาน โดยการวจิยัครัง้นี้                
ใชร้ะดบันยัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 (Level of Significance) 
 การวิเคราะหข์้อมูล 
 1. การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Analysis) โดยใช้การแจกแจงความถี่  
(Frequency) แสดงเป็นค่าสถติริอ้ยละ (Percentage) ค่าคะแนนเฉลีย่ (Mean) และส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน (Standard 
Deviation หรือ S.D) ในการวิเคราะห์ข้อมูลด้านประชากรศาสตร์ ปจัจัยส่วนประสมการตลาดในมุมมองธุรกิจ                 
ปจัจยัสว่นประสมการตลาดในมุมมองผูบ้รโิภค และพฤตกิรรมการใชบ้รกิารรา้นอาหารและคาเฟ่สนุขั 
 2. การวเิคราะหข์อ้มลูทางสถติเิชงิอนุมาน (Inferential Analysis) เพื่อทดสอบสมมตฐิาน ดงันี้ 
 2.1 ผู้บรโิภคทีม่ลีกัษณะด้านประชากรศาสตร์ ประกอบด้วยเพศ อายุ ระดบัการศกึษา อาชพี และรายได้               
ที่แตกต่างกนั มีพฤติกรรมการเข้าใช้บริการร้านอาหารและคาเฟ่สุนัขแตกต่างกนั โดยสถิติที่ใช้ในการทดสอบคอื 
ค่าสถติทิ ี(t-test) และ สถติวิเิคราะหค์วามแปรปรวนทางเดยีว (One – Way ANOVA) หรอื Brown – Forsythe (B) 
 2.2 ปจัจยัส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองธุรกจิ ได้แก่ ด้านผลติภณัฑ์ ด้านราคา ด้านสถานที่ และ            
ดา้นการส่งเสรมิการตลาด มีผลต่อพฤตกิรรมการใชบ้รกิารรา้นอาหารและคาเฟ่สุนัข โดยสถติทิีใ่ชใ้นการทดสอบ คอื 
สถติวิเิคราะหก์ารถดถอยพหุคณู (Multiple Regression Analysis) 
 2.3 ปจัจยัส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองผู้บริโภค ได้แก่ ด้านคุณค่าที่ลูกค้าจะได้รบั ด้านต้นทุน              
ดา้นความสะดวกสบาย และดา้นการตดิต่อสื่อสาร มีผลต่อพฤตกิรรมการใชบ้รกิารรา้นอาหารและคาเฟ่สุนัข โดยสถติ ิ
ทีใ่ชใ้นการทดสอบคอื สถติวิเิคราะหก์ารถดถอยพหุคณู (Multiple Regression Analysis) 
 
ผลการวิจยั 
 สมมติฐานท่ี 1 ผูบ้รโิภคทีม่ลีกัษณะดา้นประชากรศาสตร ์ประกอบดว้ยเพศ อายุ ระดบัการศกึษา อาชพี 
และรายไดท้ีแ่ตกต่างกนั มพีฤตกิรรมการเขา้ใชบ้รกิารรา้นอาหารและคาเฟ่สนุขั แตกต่างกนั 
 1.1 ผู้บริโภคที่มีอาชีพ แตกต่างกนั มีพฤติกรรมการเข้าใช้บริการร้านอาหารและคาเฟ่สุนัข ด้านความ                
พงึพอใจจากการเขา้ใช้บรกิารจนมกีารบอกต่อแก่ผู้อื่น และด้านความพงึพอใจจากการเขา้ใช้บรกิารจนต้องกลบัมา              
ใชบ้รกิารซ ้า แตกต่างกนั ทีร่ะดบันยัส าคญัทางสถติทิี ่0.05 ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้
 1.2 ผู้บรโิภคที่มรีายได้ แตกต่างกนั มพีฤติกรรมการเขา้ใช้บรกิารร้านอาหารและคาเฟ่สุนัข ด้านความถี่
เฉลี่ยต่อเดอืนในการเขา้ใชบ้รกิาร และด้านความพงึพอใจจากการเขา้ใชบ้รกิารจนมกีารบอกต่อแก่ผูอ้ื่น แตกต่างกนั             
ทีร่ะดบันยัส าคญัทางสถติทิี ่0.05 ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้
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 สมมติฐานท่ี 2 ปจัจัยส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองธุรกิจ ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา              
ดา้นสถานที ่และดา้นการสง่เสรมิการตลาด มผีลต่อพฤตกิรรมการใชบ้รกิารรา้นอาหารและคาเฟ่สนุขั 
 2.1 ปจัจัยส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองธุรกิจ ด้านผลิตภัณฑ์ มีผลต่อพฤติกรรมการใช้บริการ
ร้านอาหารและคาเฟ่สุนัข ด้านความพงึพอใจโดยรวมจากการเขา้ใชบ้รกิาร ด้านความพงึพอใจจากการเขา้ใชบ้รกิาร            
จนต้องกลบัมาใช้บรกิารซ ้า และด้านความพงึพอใจจากการเขา้ใช้บรกิารจนมกีารบอกต่อแก่ผู้อื่น ที่ระดบันัยส าคญั           
ทางสถติทิี ่0.05 ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้
 2.2 ปจัจยัส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองธุรกจิ ดา้นราคา มผีลต่อพฤตกิรรมการใชบ้รกิารรา้นอาหาร
และคาเฟ่สุนัข ด้านความถี่เฉลี่ยต่อเดือนในการเข้าใช้บริการ ที่ระดบันัยส าคญัทางสถิติที่ 0.05 ซึ่งสอดคล้องกับ
สมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้
 2.3 ปจัจยัส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองธุรกจิ ด้านการส่งเสรมิการตลาด มผีลต่อพฤติกรรมการใช้
บรกิารร้านอาหารและคาเฟ่สุนัข ด้านความพงึพอใจโดยรวมจากการเขา้ใช้บรกิาร และด้านความพงึพอใจจากการ            
เขา้ใชบ้รกิารจนตอ้งกลบัมาใชบ้รกิารซ ้า ทีร่ะดบันยัส าคญัทางสถติทิี ่0.05 ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้
 สมมติฐานท่ี 3 ปจัจยัส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองผู้บริโภค ได้แก่ ด้านคุณค่าที่ลูกค้าจะได้รับ              
ดา้นตน้ทุน ดา้นความสะดวกสบาย และดา้นการตดิต่อสือ่สาร มผีลต่อพฤตกิรรมการใชบ้รกิารรา้นอาหารและคาเฟ่สนุขั 
 3.1 ปจัจัยส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองผู้บริโภค ด้านต้นทุน มีผลต่อพฤติกรรมการใช้บริการ
ร้านอาหารและคาเฟ่สุนัข ด้านความถี่เฉลี่ยต่อเดอืนในการเขา้ใช้บรกิาร ด้านความพงึพอใจโดยรวมจากการเขา้ใช้
บริการ และด้านความพึงพอใจจากการเขา้ใช้บริการจนต้องกลบัมาใช้บริการซ ้า ที่ระดบันัยส าคญัทางสถิติที่ 0.05               
ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้
 3.2 ปจัจยัส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองผู้บรโิภค ด้านความสะดวกสบาย มผีลต่อพฤตกิรรมการใช้
บรกิารรา้นอาหารและคาเฟ่สนุขั ดา้นความพงึพอใจจากการเขา้ใชบ้รกิารจนมกีารบอกต่อแก่ผูอ้ื่น ทีร่ะดบันยัส าคญัทาง
สถติทิี ่0.05 ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้
 3.3 ปจัจยัส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองผู้บรโิภค ด้านการติดต่อสื่อสาร มผีลต่อพฤติกรรมการใช้
บรกิารร้านอาหารและคาเฟ่สุนัข ด้านจ านวนค่าใชจ้่ายเฉลี่ยแต่ละครัง้ในการเขา้ใชบ้รกิาร ที่ระดบันัยส าคญัทางสถติิ             
ที ่0.05 ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้
 
สรปุผลและอภิปรายผล 
 ผลการวิเคราะหส์มมติฐานข้อมูลลกัษณะทางประชากรศาสตร ์
 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุอยู่ในช่วง 21 – 30 ปี มีระดับการศึกษาอยู่ในระดบั
ปรญิญาตร ีประกอบอาชพีพนกังานบรษิทัเอกชน และมรีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืนเท่ากบั 15,001 – 30,000 บาท  
 ผลการวเิคราะหส์มมตฐิาน พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามทีม่อีาชพี และรายไดแ้ตกต่างกนั มพีฤตกิรรมการเขา้
ใชบ้รกิารรา้นอาหารและคาเฟ่สนุขัในเขตกรุงเทพมหานคร แตกต่างกนั ดงันี้ 
 ผู้ตอบแบบสอบถามที่มีอาชีพต่างกันมีพฤติกรรมการใช้บริการร้านอาหารและคาเฟ่สุนัข แตกต่างกนั                 
โดยผูต้อบแบบสอบถามทีม่อีาชพีขา้ราชการ หรอื พนักงานรฐัวสิาหกจิ มคีวามพงึพอใจจากการเขา้ใชบ้รกิารจนต้อง
กลบัมาใชบ้รกิารซ ้า และมคีวามพงึพอใจจากการเขา้ใชบ้รกิารจนมกีารบอกต่อแก่ผูอ้ื่น มากกว่า ผูต้อบแบบสอบถาม               
ที่มีอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน ทัง้น้ี อาชีพของผู้บริโภคเป็นปจัจัยที่สามารถก าหนดพฤติกรรมของผู้บริโภค                   
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ได ้เนื่องมาจากแต่ละอาชพีมคีวามจ าเป็น และความต้องการการใชส้นิคา้และบรกิารทีแ่ตกต่างกนัออกไป อนัเกดิจาก
วฒันธรรมกลุ่มย่อย ของแต่ละกลุ่มซึง่มเีอกลกัษณ์ แนวคดิ และลกัษณะเฉพาะทีแ่ตกต่างกนั ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยั
ของ สุธี เสริมชีพ (2558: ออนไลน์) ศึกษาเรื่อง กลยุทธ์การบริหารร้าน Pet Cafe ให้ประสบผลส าเร็จ ที่กล่าวว่า 
ผู้บริโภคที่มีอาชีพต่างกนั มีความพึงพอใจต่อการใช้บริการร้าน Pet Cafe แตกต่างกัน ดังนัน้ทางผู้ประกอบการ               
ควรมุ่งเน้นไปที่กลุ่มลูกค้าที่ประกอบอาชีพข้าราชการ หรือ พนักงานรัฐวิสาหกิจ เช่น การให้ ส่วนลดพิเศษเมื่อ               
แสดงบตัรขา้ราชการ เป็นตน้ 
 ผู้ตอบแบบสอบถามที่มีรายได้ต่างกนัมีพฤติกรรมการใช้บริการร้านอาหารและคาเฟ่สุนัข แตกต่างกนั                
โดยผูบ้รโิภคทีม่รีายไดต้ ่ากว่าหรอืเท่ากบั 15,000 บาท มคีวามถี่เฉลีย่ต่อเดอืนในการเขา้ใชบ้รกิาร มากกว่า ผูบ้รโิภค  
ทีม่รีายได ้30,001 – 45,000 บาท เน่ืองมาจากการเขา้ใชบ้รกิารรา้นอาหารและคาเฟ่สุนัขนัน้ มค่ีาใชจ้่ายเฉลีย่ในการ
เข้าใช้บริการค่อนข้างถูก เมื่อเทียบกับการท ากิจกรรมหรือใช้บริการสินค้าหรือบริการประเภทอื่น อีกทัง้ยัง                    
มคีวามสะดวกสบายในแง่การเดนิทาง การตดิต่อสื่อสาร ท าใหผู้ม้บีรโิภคทีม่รีายไดน้้อย สามารถเขา้ใชบ้รกิารไดบ้่อย 
โดยไม่กระทบต่อค่าใชจ้่ายในชวีติประจ าวนั ในขณะเดยีวกนัผูบ้รโิภคทีม่รีายได ้15,000 – 30,000 บาท และผูบ้รโิภค 
ที่มรีายได้ 45,001 บาทขึน้ไป มีความพงึพอใจจากการเขา้ใช้บรกิารจนมกีารบอกต่อแก่ผู้อื่น มากกว่า ผู้บรโิภคที่มี
รายได้ 30,001 – 45,000 บาท ซึ่งจากการวจิยัพบว่า เนื่องจากกลุ่มผู้บรโิภคที่ผู้ประกอบการควรให้ความสนใจนัน้               
มรีายได้เฉลี่ยต่อเดอืนที่แตกต่างกนัค่อนขา้งมาก ดงันัน้ผู้ประกอบการควรมกีารตัง้ราคาทีห่ลากหลายในอาหารและ
เครื่องดื่มประเภทเดยีวกนั เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัก าลงัซือ้ของผูบ้รโิภค 
 ผลการวิเคราะหส์มมติฐานปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองธรุกิจ 
 ปจัจยัส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองธุรกจิดา้นผลติภณัฑ ์มผีลต่อพฤตกิรรมการใชบ้รกิารรา้นอาหาร
และคาเฟ่สนุขัของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานครมากทีส่ดุ โดยมผีลต่อพฤตกิรรมดา้นความพงึพอใจโดยรวมจากการ
เขา้ใชบ้รกิาร ความพงึพอใจจากการเขา้ใชบ้รกิารจนมกีารกลบัมาใชบ้รกิารซ ้า และความพงึพอใจจากการเขา้ใชบ้รกิาร
จนมีการบอกต่อแก่ผู้อื่น โดยปจัจัยด้านผลิตภัณฑ์ที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการใช้บริการมากที่สุด ที่ผู้บริโภค                     
ใหค้วามส าคญั คอื ความหลากหลายทางสายพนัธุข์องสุนัข และการบรกิารอย่างเป็นมติรน ามาซึง่ความประทบัใจของ
พนักงานภายในร้าน สอดคล้องกับงานวิจัยของ จิราภา ทรงสถาพรเจริญ (2559) ที่กล่าวว่า ผู้เข้าใช้บริการ                 
ใหค้วามส าคญัดา้นสายพนัธุแ์ละจ านวนของสนุขัในรา้นเป็นหลกั 
 ปจัจยัส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองธุรกจิดา้นการส่งเสรมิการตลาด มผีลต่อพฤตกิรรมการใชบ้รกิาร
รา้นอาหารและคาเฟ่สุนัขของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นความพงึพอใจโดยรวมจากการเขา้ใชบ้รกิาร และ
ความพงึพอใจจากการเขา้ใชบ้รกิารจนมกีารกลบัมาใชบ้รกิารซ ้า สอดคลอ้งกบัแนวคดิของ สุวมิล แมน้จรงิ (2539: 2) 
กล่าวว่า การส่งเสรมิการตลาดเป็นการตดิต่อสื่อสารของผูผ้ลติไปยงักลุ่มตลาดเป้าหมาย โดยมวีตัถุประสงค ์เพื่อเป็น
การให้ขอ้มูลข่าวสาร ชกัจูง จูงใจ รวมทัง้ก่อให้เกดิการเปลี่ยนแปลงในทศันคติของผู้บรโิภคซึ่งก่อใหเ้กดิพฤติกรรม
ความพึงพอใจตามมา ทัง้นี้การส่งเสริมการตลาดจะประกอบด้วยการโฆษณา การขายโดยใช้บุคคลในการ
ประชาสมัพนัธ ์และการสง่เสรมิการขาย เป็นกุญแจทีน่ ามาสูค่วามส าเรจ็ของธุรกจิ 
 ปจัจยัส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองธุรกจิดา้นราคา มผีลต่อพฤตกิรรมการใชบ้รกิารรา้นอาหารและ 
คาเฟ่สุนัขของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นความถี่ต่อเดอืนในการเขา้ใชบ้รกิารได ้สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ 
นิชุดา จอเจรญิรกัษ์ (2557) ศกึษาเรื่อง สว่นประสมทางการตลาดและแหล่งขอ้มลูขา่วสารทีส่ง่ผลต่อความคาดหวงัของ
ผูใ้ชบ้รกิารรา้นคาเฟ่สตัวเ์ลีย้งในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ปจัจยัสว่นประสมทางการตลาดทีส่ง่ผลต่อความคาดหวงั
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ของผูบ้รโิภค ไดแ้ก่ สว่นประสมทางการตลาดดา้นราคา เพราะเมื่อผูบ้รโิภคมคีวามพงึพอใจกบัราคาทีจ่่ายออกไป และ
รูส้กึถงึคุณค่าทีไ่ดร้บั กจ็ะสะทอ้นออกมาเป็นความพงึพอใจจากการใชบ้รกิารในทีส่ดุ 
 ผลการวิเคราะหส์มมติฐานปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองผูบ้ริโภค 
 ปจัจยัส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองผูบ้รโิภคดา้นต้นทุน มผีลต่อพฤตกิรรมการใชบ้รกิารรา้นอาหาร
และคาเฟ่สุนัขของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ด้านความถี่ต่อเดือนในการเข้าใช้บริการ ด้านความพึงพอใจ
โดยรวมจากการเขา้ใชบ้รกิารรา้นอาหารและคาเฟ่สุนัข และด้านความพงึพอใจจากการเขา้ใช้บรกิารร้านอาหารและ               
คาเฟ่สุนัขจนมีการกลบัมาใช้บริการซ ้า เนื่องจากผู้บริโภคที่เข้าใช้บริการสามารถรบัรู้ได้ถึงความคุ้มค่าด้านราคา               
ความสมเหตุสมผลกบัจ านวนเงนิทีม่กีารจ่ายออกไป อกีทัง้ยงัเหน็ว่าอตัราค่าใชบ้รกิารนัน้ สอดคลอ้งกบัอตัราค่าครอง
ชพีในปจัจุบนั โดยผูบ้รโิภคทีต่อบแบบสอบถามใหค้วามส าคญักบัดา้นต้นทุนเป็นอย่างมาก สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ 
พิมพาพร งามศรีวิเศษ (2555) ศึกษาเรื่อง ปจัจัยส่วนประสมด้านการตลาดบริการที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรม                
การท่องเทีย่วสวนสตัวข์องนักท่องเทีย่ว พบว่า เมื่อนักท่องเทีย่วรูส้กึมคีวามคุม้ค่ากบัราคา และไดร้บัการบรกิารทีต่รง
ตามความคาดหวงั กจ็ะท าใหเ้กดิความพงึพอใจ และอยากจะกลบัมาใชบ้รกิารอกี 
 ปจัจยัส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองผูบ้รโิภคดา้นความสะดวกสบาย มผีลต่อพฤตกิรรมการใชบ้รกิาร
รา้นอาหารและคาเฟ่สุนขัของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นความพงึพอใจจากการเขา้ใชบ้รกิารรา้นอาหารและ
คาเฟ่สุนัขจนมีการบอกต่อแก่ผู้อื่น อันเป็นผลมาจากการมีช่องทางการช าระเงิน และช่องทางการติดต่อสื่อสาร                    
ทีห่ลากหลายระหว่างผูบ้รโิภคและผูป้ระกอบการ และความสะดวกสบายในการเดนิทางเขา้ใชบ้รกิารอกีดว้ย 
 ปจัจยัส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองผูบ้รโิภคดา้นการติดต่อสื่อสาร มผีลต่อพฤตกิรรมการใชบ้ริการ
รา้นอาหารและคาเฟ่สุนัขของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นค่าใชจ้่ายเฉลีย่ในการเขา้ใชบ้รกิารรา้นอาหารและ
คาเฟ่สุนัขในแต่ละครัง้ โดยในการตดิต่อสื่อสารทีม่ผีลต่อพฤตกิรรมการเขา้ใชบ้รกิารนัน้ เกดิมาจากการน าเสนอขอ้มลู
ต่างๆเกีย่วกบัรา้นอาหารและคาเฟ่สุนัขผ่านสื่อออนไลน์ที่สามารถเขา้ถงึผู้บรโิภคได้อย่างรวดเรว็ และความสามารถ
ของพนกังานในการตดิต่อสือ่สารกบัลกูคา้ทัง้ชาวไทยและชาวต่างชาติ 
 
ข้อเสนอแนะท่ีได้จากการวิจยั 
 จากผลการวจิยัผูว้จิยัมขีอ้เสนอแนะ ดงันี้ 
 1. ลกัษณะทางประชากรศาสตรข์องผูต้อบแบบสอบถาม 
 กลุ่มผู้บรโิภคที่เขา้ใช้บรกิารร้านอาหารและคาเฟ่สุนัขส่วนใหญ่ คอื เพศหญิง ที่มอีายุ 21 – 30 ปี ระดบั
การศกึษาปรญิญาตร ีมอีาชพีพนกังานบรษิทัเอกชน มรีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืนเท่ากบั 15,001 – 30,000 บาท ซึง่สว่นใหญ่
มกัจะเขา้ใชบ้รกิารรา้นอาหารและคาเฟ่สุนขัในวนัเสาร ์– อาทติย ์และมคี่าใชจ้่ายต่อการเขา้ใชบ้รกิารในแต่ละครัง้เฉลี่ย
เท่ากบั 567.58 บาท จะเหน็ได้ว่า ผู้บรโิภคกลุ่มเป้าหมาย คอื ผู้บรโิภคเพศหญงิ ที่มชี่วงอายุ 21 – 30 ปี อยู่ในช่วง               
วยัเรยีนและวยัท างานตอนต้น ดงันัน้ ทางผู้ประกอบการควรมกีารประชาสมัพนัธ์ผ่านนิตยสารหรอืสื่อออนไลน์ที่มี                
กลุ่มวยัรุ่นเพศหญิงเป็นกลุ่มเป้าหมายหลกั นอกจากน้ี พบว่า ผู้บรโิภคมกัจะเขา้ใชบ้รกิารร้านอาหารและคาเฟ่สุนัข
ในช่วงวนัเสาร์ – อาทิตย์ และมีก าลงัซื้อเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 500 บาทต่อครัง้ ดงันัน้ ผู้ประกอบการควรมกีารเพิม่              
ความหลากหลายทางสายพนัธุข์องสุนัขหรอืปรมิาณของสุนัขในช่วงวนัและเวลาดงักล่าวเพื่อรองรบัความตอ้งการของ
ผูบ้รโิภค ซึง่จะสง่ผลต่อความพงึพอใจของผูบ้รโิภคจากการเขา้ใชบ้รกิาร  
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 2. ปัจจยัส่วนประสมการตลาดในมุมมองธรุกิจ 
 ผู้บริโภคมีความคิดเห็นต่อปจัจัยส่วนประสมการตลาดในมุมมองธุรกิจด้านผลิตภัณฑ์เป็นอย่างมาก                  
จากผลการวจิยัพบว่า ส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองธุรกจิดา้นผลติภณัฑ ์มผีลต่อพฤตกิรรมดา้นความพงึพอใจ
โดยรวมจากการเขา้ใช้บรกิาร ความพงึพอใจจากการเขา้ใช้บรกิารจนมกีารกลบัมาใช้บรกิารซ ้า และความพงึพอใจ              
จากการเขา้ใช้บรกิารจนมกีารบอกต่อแก่ผู้อื่น ดงันัน้ ผู้ประกอบการควรให้ความส าคญัและส่งเสรมิด้านผลิตภัณฑ์              
มากที่สุด โดยเพิ่มความหลากหลายทางสายพันธุ์ของสุนัขที่น ามาให้บริการภายในร้าน ความหลากหลายและ                    
การจดัตกแต่งทีส่วยงามน่ารบัประทานของอาหารและเครื่องดื่ม นอกจากนี้  ควรส่งเสรมิปจัจยัผลติภณัฑด์า้นบุคลากร 
กล่าวคอื พนักงานที่ให้บรกิารควรมคีวามสุภาพ ยิ้มแย้มแจ่มใส ตลอดจน มคีวามรู้ความเขา้ใจในการดูแลสุนัขและ
พรอ้มใหค้ าแนะน าแก่ลกูคา้อกีดว้ย 
 ปจัจยัส่วนประสมการตลาดในมุมมองธุรกจิทีม่ผีลต่อระดบัความคดิเหน็ของผูบ้รโิภครองลงมา คอื ดา้นการ
ส่งเสรมิการตลาด จากผลการวจิยัพบว่า ส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองธุรกจิดา้นการส่งเสรมิการตลาด มผีลต่อ
ความพงึพอใจโดยรวมจากการเขา้ใช้บรกิาร และความพงึพอใจจากการเขา้ใช้บรกิารจนมีการกลบัมาใช้บรกิารซ ้า 
เน่ืองจากผูบ้รโิภคใหค้วามส าคญักบัการโฆษณา ประชาสมัพนัธผ์่านสือ่ออนไลน์ต่างๆ ตลอดจนการจดักจิกรรมสง่เสรมิ
การขาย เช่น การใหส้ว่นลดหรอืการสะสมแตม้ และการใชบุ้คคลหรอืสตัวเ์ลีย้งทีม่ชีือ่เสยีงในการโฆษณาประชาสมัพนัธ ์
ดงันัน้ผูป้ระกอบการควรเพิม่การโฆษณาประชาสมัพนัธ ์เพื่อเป็นการเพิม่ความนิยม ความรูจ้กั อนัจะสง่ผลใหเ้กดิความ
พงึพอใจโดยรวมจากการเขา้ใชบ้รกิาร และการกลบัมาใชบ้รกิารซ ้ามากยิง่ขึน้ 
 3. ปัจจยัส่วนประสมการตลาดในมุมมองผูบ้ริโภค 
 ผู้บริโภคมีความคิดเห็นต่อปจัจัยส่วนประสมการตลาดในมุมมองผู้บริโภคด้านต้นทุนมากที่สุด                     
จากผลการวจิยัพบว่า ส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองผูบ้รโิภคด้านต้นทุน มผีลต่อความถี่ต่อเดอืนในการเขา้ใช้
บรกิาร ดา้นความพงึพอใจโดยรวมจากการเขา้ใชบ้รกิารรา้นอาหารและคาเฟ่สุนัข และดา้นความพงึพอใจจากการเขา้
ใช้บริการร้านอาหารและคาเฟ่สุนัขจนมีการกลบัมาใช้บริการซ ้า ดังนัน้ผู้ประกอบการควรตัง้ราคาค่าอาหารและ
เครื่องดื่มให้สมเหตุสมผล ไม่แพงกว่าร้านอาหารและคาเฟ่สตัว์เลี้ยงประเภทอื่น อีกทัง้ราคายงัต้องสอดคล้องกบั               
สภาวะเศรษฐกจิในปจัจุบนั กจ็ะเป็นการเพิม่จ านวนความถี่การเขา้ใชบ้รกิารของผู้บรโิภค และยงัเป็นการท าใหเ้กดิ
ความพงึพอใจโดยรวมและการกลบัมาใชบ้รกิารซ ้าของผูบ้รโิภคดว้ย 
 
 ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจยัครัง้ต่อไป 
 ส าหรบัการวจิยัครัง้ต่อไป ผูว้จิยัมขีอ้เสนอแนะ ดงันี้ 
 1. เพื่อใหท้ราบถงึพฤตกิรรมของผูบ้รโิภคควรมกีารศกึษาพฤตกิรรมการใชบ้รกิารรา้นอาหารและคาเฟ่สุนัข 
จากกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ เพื่อให้ทราบถงึความแตกต่างของพฤตกิรรมการใช้บรกิารของผูบ้รโิภคชาวไทย 
และชาวต่างชาต ิ
 2. เพื่อให้ทราบถึงพฤติกรรมของผู้บรโิภคควรมกีารท าการวจิยัเรื่องปจัจยัที่มผีลต่อพฤตกิรรมการเขา้ใช้
บริการร้านอาหารและคาเฟ่สุนัข เปรียบเทียบกับ ร้านอาหารและคาเฟ่สตัว์ประเภทอื่น เช่น แมว นกฮูก หรือ                     
สตัวต่์างถิน่ (Exotic Animals) 
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 3. เพื่อเป็นประโยชน์แก่ผู้ที่สนใจประกอบกิจการร้านอาหารและคาเฟ่สุนัขในอนาคต ควรมีการศึกษา              
ความเป็นไปไดใ้นการเปิดกจิการรา้นอาหารและคาเฟ่สนุขั เพื่อใหต้อบสนองต่อความคาดหวงัและความพงึพอใจสงูสุด
ของผูบ้รโิภค 
 
กิตติกรรมประกาศ 
 สารนิพนธ์ฉบบันี้ ส าเร็จลุล่วงด้วยความอนุเคราะห์จาก อาจารย์ ดร.ธนภูมิ อติเวทิน อาจารย์ที่ปรกึษา              
สารนิพนธ์ ที่ได้สละเวลาให้ค าปรกึษา ค าแนะน า และตรวจแก้ไขขอ้บกพร่องต่างๆ นับตัง้แต่เริม่ต้นด าเนินงานวจิยั               
จนเสรจ็เรยีบรอ้ยสมบรูณ์ ผูว้จิยัรูส้กึซาบซึง้ในความกรุณา และขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสงูไว ้ณ โอกาสนี้ 
 สุดท้ายนี้ ผู้วจิยัขอกราบขอบพระคุณบดิา มารดา ครอบครวั และสตัว์เลี้ยงของผู้วจิยั ที่เป็นก าลงัใจที่ดี  
เสมอมา ตลอดจนญาติพี่น้องและเพื่อนๆทุกท่านทีค่อยใหค้วามช่วยเหลอืและสนับสนุน รวมถึงผู้ตอบแบบสอบถาม             
ทุกท่านทีส่ละเวลาอนัมคี่าในการใหค้วามร่วมมอืตอบแบบสอบถามเป็นอย่างด ีจนท าใหง้านวจิยัฉบบันี้เสรจ็สมบรูณ์ 
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